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Megjelenik minden hónapban

INGYENES

Idén nyáron sem unatkoznak a kutasi gyerekek
(5. oldal)

Jó szívvel adakoztak a székkutasi
gazdák
(7. oldal)

Interjú Tembel Laurával
(8. oldal)

„Számunkra nagyon nagy öröm, hogy a családok
Székkutast választották otthonuknak, itt tervezik a jövőt,
és itt nevelnek gyermeket” – köszöntötték a babákat
Székkutason
(Írásunk a 3. oldalon)
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Összefogással a szúnyogok ellen!
Az elmúlt hetekben komoly szúnyoginvázióval állunk szemben. Az időjárási tényezőknek köszönhetően elszaporodtak a
vérszívók, amelyek gyérítésében, irtásában a korábbi repülős
módszert már nem lehet alkalmazni az uniós szabályozások
miatt. A lakossági összefogás azonban segíthet a probléma
enyhítésén. Sipos József növényorvossal, kártevőirtó szakemberrel beszélgettünk.
A kellemes nyári esték egyik legkellemetlenebb velejárói a szúnyogok. Az elmúlt időszakban tapasztalható nagy esőzések után
várható volt, hogy ellepik környékünket a bosszantó rovarok. „A
medárdi esőket követően hirtelen idén is megjelentek a szúnyogok. Tudni kell, hogy ezek a rovarok teljes átalakulással fejlődnek.
Van egy petealakjuk, ami ráadásul nagyon jól tud alkalmazkodnia
a száraz időjáráshoz is. A lerakott peték életben maradnak, az eső
megérkezésével pedig képesek fejlődésnek indulni. Több lárvaalakja van a szúnyognak, majd bebábozódnak és utána lesz belőlük az imágó” – avatott be minket Sipos József.
A rovarnak több faja él hazánkban. Az országunkban honos a
gyötrő szúnyog, az oldalfoltos szúnyog, a balatoni szúnyog vagy a
vörös hátú szúnyog. Ugyanakkor az elmúlt években egyre több invazív, más országokból, földrészekről érkező, betegségeket, szívférgességet, maláriát terjesztő szúnyog is megjelent. A rovarról tudni
érdemes, hogy csak a nőstény szúnyog szívja a vérünket és fejlett
széndioxid érzékelő képességük van, ezért is találnak ránk gyorsan.
„Lényeges dolog, hogy a szúnyogok elleni védekezés egy komplex folyamat. A történelem azt mutatja: a nemes és jó célokat csakis összefogással tudjuk elérni, közösen küzdve a nehézségekkel. A
légi szúnyogvédelmet az Európai Uniós szabályozás a 2020-as évvel betiltotta, ezért nem is hallhatjuk és láthatjuk a repülőket a lakott területek fölött. A szúnyogok elleni védelem így valóban komplex, két részre bonthatjuk. Egyrészt van feladata a lakosságnak és

a hatóságoknak. A cél leginkább a malária szúnyogok, a veszélyes
szúnyogok környezetből történő eltűntetése, megsemmisítése. A
másik pedig az egyéb szúnyogok egyedszámának csökkentése.
Nagyon nehéz feladat ez. A hatóság ködöléssel, meleg ködképzéssel végzi, az utcákat járva a gyérítési folyamatokat. Ez a kezelés
azonban nem jut el mindenhova, ellentétben a korábbi légi kijuttatással, amikor a repülő átrepült az udvarok, porták, kertek fölött
és megvolt a gyérítő hatása. Viszont ki kell emelni, méhészként és
környezetvédőként, hogy ez a módszer a hasznos élőszervezetekre is gyérítő hatással volt” – mondta Sipos gazda, majd hozzátette:
„Amit mi tudunk tenni, az a tenyésző hely megszüntetése és kezelése. Kérek mindenkit, hogy a kertekben, udvarokban minden
olyan edényből öntse ki a vizet, ahol az képes összegyűlni. Szüntessük meg azokat a helyeket, ahol a víz megállhat, akár a növényi
tálkákban, hordók tetején. Sok helyen, nagyon helyesen, az esővizet
felfogjuk, különböző hordókban, dézsákban. Ezeknek a tetejére tegyünk szúnyoghálót, a víz belefolyik, de a szúnyogok nem tudnak
belemenni. Próbáljunk meg minden olyan helyet megszüntetni, ahol
a vízgyülemek össze tudnak folyni. Ezt tudjuk megtenni az otthoni
védekezés során. A füstölések, különböző illatanyagok kihelyezése,
vagy levendula és citromfű kihelyezése csak részleges megoldást
adnak, mivel olyan szintű az egységnyi idő alatt érkező imágóknak a
jelenléte, hogy ezekkel hatékonyan nem tudunk védekezni. Összefogásra van szükség az udvarokon, közterületeken, mert csak együtt
tudjuk csökkenteni a szúnyogok jelenlétét, de 100%-os hatékonyság
nincs” – zárja gondolatait a szakember.
A jó tanácsokat és intelmeket azonban érdemes megfogadni,
hiszen ha mind így teszünk, akkor sokat tehetünk azért, hogy a
nyári esték kellemesebben teljenek, a fentebb említett betegségek
terjedésének megakadályozásáról már nem is beszélve.
szcs

Rovarcsípésekről általában
Nyáron, arányosan a kültéri programok gyakoriságával, növekszik a rovarcsípések száma is. A megfelelő felkészülés érdekében érdemes pár információt tudni a rovarok által okozott
csípésekről, és azok kezelési lehetőségeiről.
Általánosságban elmondható a rovarcsípésekről, hogy amennyiben nem vagyunk rá allergiásak, nem okoznak életveszélyes állapotot, a csípések csak fájdalmat, illetve kellemetlenséget okozhatnak.
Hazánkban a leggyakrabban előforduló rovarok a következőek:
szúnyog, bolha, poloska, pók, illetve talán az egyik legveszélyesebb, a darázs.
A szervezetünk kétféleképpen reagálhat a rovarcsípésre
Az első lehetőség a lokális, azaz helyi reakció, ami azt jelenti,
hogy a „sérülés” környéke érintett csupán. Ilyen helyi reakció például: a csípés, vagy harapás nyoma, a seb körüli bőrpír, viszketés
vagy duzzanat.
A generalizált, azaz egész szervezetet érintő reakció életveszélyes lehet, legfőképpen darázscsípés következménye. Főbb tünetei: kiütések testszerte, nem csak a seb körül, légúti panaszok
(nehézlégzés, gombóc-érzés a torokban), hasi panaszok (hasi fájdalom, hányás, hasmenés).
Pókcsípés
A hazánkban található pókfajták mérge az emberi szervezetre
nem károsak, így ilyen esetben csupán a kellemetlen helyi reakciókkal találkozhatunk.
Teendők: otthon szolid jegelés, viszketést csökkentő krémek
használata, amelyek a gyógyszertárakban vény nélkül kiválthatóak
(pl.: Fenistil gél). Nem szűnő, illetve fokozódó panaszok esetén keresse fel háziorvosát, illetve bőrgyógyászt!
Bolhacsípés
Az állatokkal való kontaktus fokozott veszélyt jelent ezen a téren, hiszen ahol állat van, ott bolha is van. Csípésükre általában
a ruhával szorosan érintkező területeken számíthatunk. A seb és

környéke erősen viszkethet, de nagyon fontos, hogy ne vakarjuk a
területet! A vakarás által baktériumok kerülhetnek a szervezetbe,
ezért javasolt viszketést enyhítő krémet használni, fokozott panaszok esetén bőrgyógyásszal konzultálni!
Poloskacsípés
Rendkívül elterjedt hazánkban az ágyi poloska, melynek csípése okozhat apróbb bőrpírt, de akár gennyes sebeket is, beazonosítása nehéz. Forduljon bőrgyógyászhoz!
Szúnyogcsípés
Igen gyakori hazánkban, legfőképpen vízparton, erdőkben. Gyakori tünetei: bőrpír, duzzanat, fokozott viszketés. Teendők: viszketést enyhítő krémek használata, jegelés, vakarás elkerülése.
Darázscsípés
A darázs- és méhcsípések normál esetben csupán helyi reakciót váltanak ki, az érintett terület fájdalmas, duzzadt és piros lesz. Ellenben nem ritka a súlyos allergiás reakció kialakulása sem, amely
az egész szervezetre kihatással van, légúti és emésztőrendszeri
zavarok, illetve testszerte kiütések jelentkezhetnek. Amennyiben
ezen panaszok közül bármelyik is felmerül, azonnal szükséges orvos, leginkább mentő hívása!
Összegzés
A rovarcsípések nagy része hazánkban ártalmatlan az egészségünkre, csupán kellemetlenséggel jár. Rendkívül fontos a megelőzés: amennyiben szabadban jár, javasolt a zárt cipő viselete, drogériákban vásárolt rovarirtó sprayk, krémek használata, majd utána a
teljes test átkutatása, legfőképpen
a hajlatok vizsgálata.
Amennyiben enyhe tünetek jelentkeznek, gyógyszertárban kapható krémekkel és gyógyszerekkel otthoni „kezelés” javasolt. Nem
múló tünetek esetén bőrgyógyászati szakrendelő, illetve háziorvos
felkeresése javasolt! Súlyos tünetek esetén azonnali mentőhívás,
vagy sürgősségi osztályos ellátás válik szükségessé!
Forrás: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.

3

2020. július

Köszöntötték Kutason az új lakókat
Ebben az évben eddig 6 újszülöttel büszkélkedhet Székkutas! A hagyományokhoz híven Rostár Péter alpolgármester és Szabó Emese képviselő útra keltek, hogy személyesen
köszönthessék Székkutas új lakosait.
Székkutason már régi szokás a babaköszöntés. Az önkormányzat munkatársai évente kétszer veszik nyakukba a községet, hogy üdvözöljék az apróságokat és az újdonsült anyukákat.
A látogatás alkalmával a babának utalvány jár, anyának pedig
édesség és egy csokor virág. – „Idén már duplájára emelkedett
a babáknak járó támogatás, így már 20 ezer forinttal járul hozzá
Székkutas Önkormányzata a baba körüli kiadásokhoz” – mondta el kérdésünkre Szabó Emese. – „Számunkra nagyon nagy
öröm, hogy ezek a családok Székkutast választották otthonuknak, itt tervezik a jövőt, és itt nevelnek gyermeket – tette hozzá
a képviselő. „Tavaly 9 gyermek született összesen, idén ezt a
számot biztosan átlépik a kutasiak – jegyezte meg Rostás Péter.
Juhász Gergely András, Székkutas legfiatalabb lakója csaknem 4 hónapos, a család második gyermekeként született meg.
Az anyuka, Juhászné Krajnyák Szabina elmesélte lapunknak,
hogy a baba jó alvó, és bár az első hetekben elég hasfájós volt,
mára már kinőtte azt. A kis Gergő igazán jókedvű, mosolygós
apróság.

Bila Miklós furfangos baba, éppen Szilveszter napján látta
meg a napvilágot Székkutason a tavalyi esztendő utolsó babájaként. Medvegy Tünde, a büszke anyuka elmondta, hogy Miki
3620 grammal és 53 centivel jött világra.

Zsedényi Zsaklin is a tavalyi év szülötte, december 19-én jött
a világra. Az anyuka, Rostás Szilvia Erzsébet beavatott minket:
Zsaklin eleinte hasfájós volt, ez a gond viszont mostanra teljesen megszűnt. A 7 hónapos baba igen jókedvű és mosolygós,
ebben pedig napközben úgy kifárad, hogy éjszakánként anyát
is hagyja aludni.

Surinya Diána 3600 grammal és 51 centivel született meg.
Surányiné Olasz Renáta március 15-én hozta világra a kis Diát,
aki olyan jól érzi magát, hogy csak nagyon ritkán ébred fel éjjelente. Mivel egy tanyán élnek, az már most biztos, hogy a mindössze néhány hónapos apróság rendkívül jó kapcsolatban lesz
az állatokkal – eddig szülei kis bocija a kedvence.

Deák Martin Dominik február 17-én érkezett meg, 3570
grammal és 53 centivel. Banka Katalin lapunknak elmondta,
hogy a hasfájást sikerült szinte teljesen megúszniuk, ilyesmire
nem igazán volt példa, mióta köztünk van a kis Martin Dominik.
Erős, aktív, mosolygós baba, rendkívül közvetlen mindenkivel,
aki barátkozni szeretne vele.

Gratulálunk a csöppségekhez, és jó egészséget kívánunk
minden babának és szülőnek!
fotók: promenad.hu
Komjáti Ági
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3 kérdés – 3 válasz:
beszélgetés Dr. Bakos Attila háziorvossal
Több változás is történt
a társadalombiztosítást illetően a közelmúltban. Dr.
Bakos Attilával, Székkutas
háziorvosával beszélgettünk koronavírus tesztekről, TB jogviszonyt érintő
változásokról, elektronikus leletekkel kapcsolatos
tudnivalókról, beutalók és
leletek nyomtatásáról.
FE: Kik igényelhetik jelenleg a koronavírus tesztet ingyenesen és kikre
vonatkozhat? Mi a helyzet
a külföldről való beutazással?
Dr. Bakos Attila: Az érvényben lévő döntések
szerint a kormány 2020. augusztus 1-ig biztosítja azoknak a személyeknek a koronavírus tesztjét ingyenesen, akik piros, illetve
sárga megjelölésű országokból térnek haza. Azoknál, akik 2020.
július 15. óta lépik át hazaérkezvén a határt, az ellenőrzőpontokon értékelik az illetők utazási és egyéb előzményeit, valamint
az alábbiak szerint járhatnak el panaszmentes egyének esetében:
• zöld jelzésű országból hazaérkezők esetében nem történik karantén elrendelés, tesztelni sem kell őket.
• sárga jelzésű országból hazaérkezők esetében értesíteni
kell a háziorvost, aki koronavírus-tesztelő egységet küld
az illetőhöz. Az első, negatív légúti PCR mintát követően a karantén alól kérelmezheti feloldását az illetékes
kormányhivatalnál az illető, ám az első mintát követő
48 órában még egy mintát el kell végezni. Amennyiben
mindkettő negatív, további teendő nincs.
• piros jelzésű országból érkezők esetén hasonló az eljárás a sárga színkódhoz. Addig nem kérelmezhető a kormányhivatalnál a karantén feloldása, amíg mindkét, 48
óra különbséggel vett minta eredménye elkészül, negatív eredménnyel.
A speciális munkakörökben dolgozó, illetve lázas, tünetes
állampolgárok esetén, a helyszínen dől el, hogy a rendelkezések alá esnek-e, illetve, hogy esetükben mi a további eljárás.
Ezek az élethelyzetek szabályzásáról, illetve az országok színbesorolásáról a koronavirus.gov.hu portálon tájékozódhatnak
az érdeklődők.
FE: Mit érdemes tudni a leletnyomtatásokról, e-leletről?
Dr. Bakos Attila: 2020. július 1-től minden állami és magán-egészségügyi szolgálatnak kötelező az EESZT-re, vagyis a „Felhőbe” feltölteni a leleteket. Ezek innentől minden, a
beteg ügyében illetékes orvos által megnézhetőek a speciális
hozzáférés miatt. Emellett a beteg kérésére leleteket papír alapon továbbra is kötelező átadni, azonban ez kizárólag annak
az intézménynek a kötelessége, akinél az ellátás végrehajtása
történt. Tehát a kórházakban, szakrendelőkben és laborokban
keletkezett leleteket e szolgáltatóktól lehet papír alapon elkérni
azok telephelyén. Fontos tudni, hogy minden magyar állampolgár hozzáférhet az összes leletéhez, ami a „Felhőbe” feltöltésre
került. Innentől számítógépről, okos telefonról interneten letölthető, kinyomtatható bármelyik lelete bármikor, és ez ingyenes.
Ehhez annyit kell tennie, hogy a Kormányhivatalban saját ügyfélkaput regisztrál, mely ma már könnyedén és zökkenőmen-

tesen elintézhető negyed óra alatt. Gyermekek, gondviseltek
esetében a gondviselő kérhet hozzáférést a leletek eléréséhez.
Családtagjai, barátai segíthetnek azoknak, akik nem tudják kezelni a modern eszközöket. Székkutason, a Murgács Kálmán
Művelődési Házban, a községi könyvtárban lehetőség van számítógép hozzáféréshez, és – az ügyfélkapura történő belépést
követően – az orvosi leletek ingyenes nyomtatására.
Kiemelném, hogy a háziorvosi szolgálatoknak nem volt eddig
sem kötelessége semmilyen máshol keletkezett leletet kinyomtatni és napjainkban sem az. Az ápoló nem tölthet le leletet az
orvos engedélye nélkül az új rendszerben, előtte azt az orvosnak látnia kell. A leletek kinyomtatása jelentős többletmunkával
jár a rendes háziorvosi feladatok mellett, ezért ez csak térítés
ellenében vehető igénybe azok számára, akik kényelmi okból
le akarják fűzni leleteiket papír alapon is.
Ám hangsúlyozni szeretném, hogy e helyett mindenki inkább
intézze magának a leletek legyűjtését ingyenesen, ügyfélkapun.
Nem lehet tudni azt sem, hogy mikor lesz ismét korlátozott orvoshoz járás és papír alapú leletkiadás a koronavírus-helyzet
miatt. Az elektronikus receptet is gyorsan megszokta a többség,
a digitális lelettel is hasonlóképpen fog történni.
Székkutas Község Önkormányzat anyagi támogatásával
egyelőre a legutolsó dátumú laborleletek nyomtatását 65 év
felett kérésre elvégezzük térítésmentesen. Akinek ez nem felel
meg, a vizsgálatot elvégző kórházban, vagy szakrendelőben tudja elkérni a leleteit.
FE: Milyen társadalombiztosítást érintő változások várhatóak? Mit jelenthet ez a mindennapi életben?
Dr. Bakos Attila: 2020. július 1-től a Magyar Kormány által
hozott jogszabályok értelmében azon magánszemélyeknek,
akiknek nem jár alanyi jogon a társadalombiztosítás, ingyenes
egészségügyi ellátáshoz a jogviszonyának rendezettnek kell
lennie. Általánosságban ez az aktív korú dolgozók korosztályait
érintik.
6 hónapot meghaladó rendezetlen jogviszony esetén az
érintett elesik az ingyenes háziorvosi, fogorvosi, kórházi, szakrendelői ellátásoktól, kizárólag térítést követően veheti azokat
igénybe. E díjakat a jogviszony rendezése után sem igényelheti
vissza. A sürgősségi ellátást ugyan meg kell kapnia, ám az erről
kapott számlát ezt követően rendeznie kell.
Ezen felül az Egészségbiztosító átadja a kliens adatait az adóhatóságnak (NAV), mely ellenőrzi a járulékfizetési kötelezettség
teljesítését. Amennyiben a járulékfizetésre vonatkozó adatokat
nem találják rendben, a NAV megkeresi és értesíti az ügyfelet,
hogy igazolja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát.
Többszörös értesítést és felszólítást követően az adóhatóság
akár az elmaradt járulékok behajtását is kezdeményezheti.
Ennek megelőzésére Ügyfélkapujukon bármikor ellenőrizhetik saját jogviszonyuk állapotát! Előfordulhat ugyanis, hogy önhibájukon kívül ebbe a helyzetbe kerülhetnek adminisztratív hiba
miatt (pl. munkahelyváltáskor véletlenül nem jelenti be megfelelően az új cég).
A TAJ kártya és személyigazolvány bemutatása kötelező az
egészségügyi ellátások igénybevételéhez.
Minden személy az ügyfélkapuján bármikor tudja ellenőrizni, hogy rendezett-e a jogviszonya, van-e ezzel teendője. A kormányhivatalnál személyesen, vagy az alábbi honlapokon tud tájékozódni: http://www.kormanyhivatal.hu/hu
http://www.neak.gov.hu/ („Lakosságnak” gomb - „Ellátás
Magyarországon” gomb – „Jogosultság az ellátásra” gomb)
fe
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Zeneoktatás indul Székkutason
Székkutason is megnyitja kapuit a Művészeti Iskola, szeptembertől már csatlakozhatnak is az érdeklődő diákok az
induló képzésekhez. Az iskolában zongorát, furulyát és képzőművészetet lehet majd tanulni. A részletekről Vágó Jánost,
a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját kérdeztük.
A következő tanévtől elérhető lesz a művészeti oktatás is
Székkutason. Minek köszönhető a változás?
A művészeti iskolákat és a művészetoktatást átszervezték az
országban. A tankerületeken belül lévő művészeti iskolák folytatják a művészeti oktatást. Eddig több olyan iskola volt, amelyik
általános iskola és alapfokú művészeti iskola is volt egyben, a
későbbiekben viszont már csak az alapfokú művészeti iskolák
végezhetnek ilyen irányú oktatást. Ez azt jelenti, hogy egy intézménynek kötelezettsége a saját járásán belül a művészeti oktatást minden településen folytatni. Esetünkben ez Mindszentet,
Mártélyt, Székkutast és Hódmezővásárhelyt érinti. Az oktatás a
székkutasi általános iskola épületeiben zajlik majd, de csak az
iskolai órák után.
Hány diákra számítanak szeptembertől?
30-40 diákra számítunk. Az előzetes beiratkozás megtörtént.
A digitális oktatás végén volt arra lehetőségünk, hogy a tanárok
és a diákok bemenjenek az iskolába, így tarthattunk egy elő-beiratkozást. Nyolc tanuló jelentkezett zongorára, hat diák furulyára és több mint tízen érdeklődtek a képzőművészeti oktatás
iránt. Ezek alapján azt gondolom, hogy ez a létszám növekedni
fog a tanév megkezdésekor.
Hogyan néz ki a tanrend? Mire készülhet az, aki az idei
tanévben csatlakozik a művészeti oktatáshoz?
A zeneművészeti ágban egy héten 2x30 perc hangszeres oktatást tartanak, ehhez tartozik egy elméleti tanagyag is, ez viszont hetente 2x45 percet vesz igénybe. Egy héten így négy alkalom van, amin részt kell vennie a tanulónak. A képzőművészeti

ágban az oktatás egy héten 4x45 perces elfoglaltságot jelent.
Úgy tervezzük, hogy ez heti két délutánt jelent majd. A zenészek
egyéni oktatásban részesülnek az intézményben.
Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki
felvételt nyerjen az intézménybe?
Inkább a zenészek esetében beszélhetünk ilyen feltételekről.
A beiratkozás alkalmával énekelni kell egy kicsit, és ellenőrizzük
a ritmusérzéküket is. Alkatilag is megnézzük a jelentkezőket,
hiszen tömzsi, rövid ujjakkal nehéz zongorát tanulni, csakúgy,
mint ahogyan furulyát is fogszabályzásra szoruló fogakkal. Tulajdonképpen felmérjük, ki mennyire alkalmas a zenetanulásra.
Kik jelentkezhetnek az intézménybe?
Az alapfokú művészetoktatás elég rugalmas ilyen tekintetben. 6 éves kortól 22 éves korig jelentkezhetnek az érdeklődők,
ami azt jelenti, hogy általános iskola első osztálytól egészen az
egyetemig járhatnak hozzánk, bár az a jellemző, hogy a középiskolások és az általános iskolások iratkoznak be intézményünkbe. A képzés 12 évig tart, majd egy művészeti záróvizsgával végződik. Még szeptemberben is jelentkezhetnek az érdeklődők a
képzésekre.
Miért jó zenét vagy képzőművészetet tanulni?
A művészetoktatás egy kicsit másra neveli a gyerekeket,
mint az általános iskola. Nagyon sok olyan dolgot tapasztalnak
meg, amit máshol nem. A zeneoktatás például egyéni oktatás
keretében történik, ami egy különleges helyzet, sokkal több
lehetőség áll nyitva a tanulók számára, mint csoportban. Ez a
kapcsolat a tanár és a diák között egészen más, hiszen ez arról
szól, hogy mindent személyre szabunk. A tehetséget is sokkal
egyszerűbben vesszük észre, így könnyebben emelhetjük magasabb szintre azt, aki kiemelkedik a tehetségével. Ilyen rendszerben fegyelmet és felelősséget is hatékonyabban tanulnak
a gyerekek.
ká

Idén nyáron sem unatkoznak a kutasi gyerekek
Székkutason – a térségben egyedülálló módon ingyenesen – 4 héten keresztül táborozhatnak a gyerekek a nyár folyamán.
2020. július 20-tól két héten keresztül
nyári napközis táborban vehetnek részt a
gyerekek. A táborba a nagycsoportos óvodás korosztálytól a felsős általános iskolásokig jelentkezhettek a diákok és mindkét
héten csaknem 40 táborozó vett részt a
programokon.
A napközis tábort követően augusztus
3. és 14. között úszótábort szervez az önkormányzat, 10-18 éves, úszni tudó fiatalok részére. A tábor helyszínéül a hódmezővásárhelyi Török Sándor Strandfürdő
szolgál. A táborban való részvétel és az
utazás is ingyenes, jelentkezni a szabad
helyek függvényében július 31-ig lehet,
személyesen a Polgármesteri Hivatalban,
vagy telefonon. A maximális létszám 20
fő.
A táborok ingyenesek, csupán a nyári
napközis tábor második hetén való részvételnek volt egyszeri, 1500 Ft-os költsége,
melyet a különböző kézműves foglalkozá-

sok alapanyagainak, eszközeinek beszerzésre fordított az önkormányzat.
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Ismét fejlesztések és
beruházások indulnak
meg Székkutason

Köszönjük szépen a
Juhászné Krajnyák Szabina, Juhász
Gergely és Kaszás Martin által elvégzett
közösségi munkát, mely például szolgálhat a település polgárai számára.

Lezajlott a testületi ülés Székkutason. A fejlesztésekkel
kapcsolatos döntés volt a legfontosabb napirendi pont, de a
zárszámadást is megvitatta a grémium.
Szél István polgármester lapunknak elmondta, hogy a kültéri
fitnesz park megépítése 5 millió forintos összegből valósul meg
szeptemberre, a forrásból 11 eszközt telepítenek a Sportcentrum területére.

A polgármester arról is beszélt, hogy elkezdődött a Székkutas
község belterületi vízrendezés III. ütemének projektje is, melynek keretében mintegy 200 millió forintból újul meg 2 km hos�szúságban a csapadékvíz elvezető rendszer.
Három térségi, illetve a Modern Falvak Programban kiírt pályázatokon is nyert a település, így valósulhat meg a kültéri kondipark telepítése, de folytatódik a temetői útnak a megújítása
is. 17 millióból új burkolatot kap az út a Pusztaszéli útig. Ezzel
párhuzamosan a temető előtti parkolók is bővítésre kerülnek
szintén pályázati forrásból.
Szél István azt is elmondta, rendezik az új piactéri üzletsoron
található Garaboly nevű üzlethelyiség helyzetét is, mely ugyan
önkormányzati területen áll, azonban az épület magánkézben
van. A területet átadják azzal a feltétellel, hogy az üzemeltető
vállalja, hogy a piactéri épületegyüttessel megegyező homlokzatot készít. Ezekhez kapcsolódóan az üzletsor mögött mintegy
10 millió forintból térköves parkolót épít az önkormányzat. Ez
nemcsak az üzletekhez érkezőknek, de a településre egyéb
céllal érkező látogatóknak, vendégeknek számára is hasznos
beruházás lesz.
A polgármesterrel beszélgettünk még a katasztrófavédelem
által végzett szúnyoggyérítésről is. Önkormányzati forrásból
két saját gyérítést hajtott végre a község – már megrendelték a
következő permetezést is, erre is sor kerül hamarosan, sőt ha
igény és szükség lesz rá, további gyérítést is vállalnak.
Döntés született az iskolakezdési támogatásról is. A településen jelenleg 16 gyermek részesül iskolakezdési támogatásban,
akik az állami gyermekvédelmi támogatás részesei, önkormányzati forrásból viszont további 87 gyermek kap ötezer forintot a tanév elejére.
„Zárszámadásról is tárgyaltunk: a település 799 millió forint
bevétellel és 702 milliónyi kiadással, 97 millió forintnyi maradvánnyal számol.” – zárta szavait Szél István.
fotó: vasarhely24.com/Szombat Mihály
fe

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen
pályázott a Magyar Falu Program „Önkormányzati
utak felújítása” című alprogramú pályázatkeretében
a „Székkutas, Temetői út aszfaltozása” (projektazonosító: 3020141847) című projektjével.
A pályázat keretében megvalósul a Székkutas 0122/2 hrsz-ú (temetői) út, még fel nem újított, a temetőtől
a 4419 j. kardoskúti útig tartó közel 500 m hosszúságú útszakaszának burkolat-megerősítése, AC-11 kopóréteggel, 4+1 cm vastagságban, valamint az érintett útszakasz mart aszfalttal történő
padkaerősítése.
A 100%-os támogatási intenzitású projekt összköltsége: br
19 146 346 Ft. A projekt befejezési határideje: 2020. augusztus 31.

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen
pályázott a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása”
című alprogramú pályázati kiírásra. A kiírás kódszáma: MFP-BJA/2020.
A projekt keretében felújításra kerülhet a Vásárhelyi út páratlan oldalán a 9-25. számú ingatlanok közötti betonjárda,
mintegy 323 m2 felületen, továbbá új térköves járda kerülhet megépítésre a Vásárhelyi út 20. szám melletti közterületnél (Trianon tér) és
a Bem utcán (Posta melletti járdaszakasz), összesen 101 m2 felületen.
A pályázati projekt összköltsége br. 2 947 022 Ft, mely projekt
100%-os támogatási intenzitású.

Székkutas Község Önkormányzata sikeresen
pályázott a Magyar Falu Program „Temető fejlesztése” című alprogramú pályázati kiírásra. A
kiírás kódszáma: MFP-FFT/2019 megvalósítandó „Temető fejlesztése” című (projektazonosító:
3020639591) projektjével.
A projekt keretében folytatódik a temető melletti személygépjármű parkolóhelyek kialakítása, mintegy 435 m2-nyi felületen az
alábbi műszaki tartalommal: 20 cm földkiemeléssel, 17 cm alapkészítéssel és 3 cm vastagságú M22 kiékelő réteg beépítésével.
A 100%-os támogatási intenzitású projekt összköltsége: br
4 135 130 Ft. A projekt befejezési határideje: 2020. augusztus 31.

Családi események
Június hónapban:
Születés: Kiss Klaudia és Kiszel László Róbertnek Máté János,
Sütő Martina és Szenti Henriknek Kornél, Török Natáliának
Evelin Amira, Terényi Vivien és Tóth Attilának Blanka utónevű
gyermekük
Házasságkötés: Héjja Anita és Horváth László, Hódi Edina és
György Viktor Tamás
Elhalálozás: Érsek Gyula, Karbucz Ernőné Nagybata Erzsébet
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Jó szívvel adakoztak a székkutasi gazdák
Ezúttal is Kispál Ferenc megyei Magosz elnök tanyáján
kezdődött meg a Magyarok Kenyere Programban a környékbéliek által felajánlott gabona begyűjtése, ahol Szél István,
a NAK Csongrád-Csanád megyei Szervezetének elnöke foglalta össze az idei aktualitásokat.
A székkutasi gazdák a program 10 évvel ezelőtti életre hívása
óta partnerei a kezdeményezésnek. Adományaikat Rostás István alpolgármester hozta el a településről.
Idén már 10 éves a Magyarok Kenyere program. Trianon 100
éves évfordulóján határon innen és túl, a járványidőszak ellenére is gyűjtik a gabonát a magyarlakta területeken. Az akció
idén egy pénzgyűjtési kezdeményezéssel is bővült. Utóbbinak
abban van a jelentősége, hogy lehetőség nyílik azon gazdáknak
is csatlakozni a nemes kezdeményezéshez, akik nem gabonatermeléssel, hanem egyéb más mezőgazdasági produktum előállításával foglalkoznak.
A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű program keretében Magyarország területéről
és a Kárpát-medence magyarlakta régióiból ajánlanak fel búzát
határon inneni és túli, magyar gyermekeket segítő szervezetek
számára.
Míg 2011-ben 10 tonna adománnyal indult a program, addig
tavaly már mintegy ötezren csatlakoztak hozzá, mondta el az

elnök. A megyében évről-évre nő a felajánlott búzamennyiség,
de nő a felajánló gazdák száma is. Tavaly 423 gazda 23.000 kilo
gramm gabonát ajánlott fel.

2019-ben összesen mintegy 800 tonna búzát adtak össze a
hazai és határon túli gyermekeknek és rászorulóknak országosan.
A Kárpát-medencei Búza Összeöntés Ünnepét július 31-én
tartják a szarvasi malomban.
forrás, fotó: vasarhely24/Szombat Mihály

Szeptembertől ömlik a csoki a székkutasi csokigyárból
Ha a koronavírus járvány ismét közbe nem szól – mondja
a tulajdonos. A fő profil a szaloncukor lenne, de idén vélhetően elsősorban alapanyagot és pasztillákat készítenek
majd.
A koronavírus járványban tapasztalt enyhülés következében
Székkutasra tudtak utazni azok az olasz szakemberek, akik az
új csarnokkal és üzemegységgel épülő helyi csokigyár új gépeit beüzemelik, mondta a Rádió 7 műsorában Kruzslicz Tamás,
a cég egyik tulajdonosa. Túl vannak a szárazpróbákon, és ha
minden ideálisan alakul és ismét jöhetnek, szeptemberben már

csokival próbálják ki a gépsort. Ha minden rendben lesz, egy
kéthetes próbaüzem után megkezdődhet a “nagyüzemi” gyártás.
A gépsor univerzális, szinte mindenféle csokoládéforma
gyártására alkalmas lesz. Fő profil a szaloncukor lenne, de erről
már lassan lecsúsznak az idei szezonra. Ezen kívül bérgyártásra
is van már megkeresésük és számtalan egyéb vonalon gondolkodnak, elsősorban alapanyagokat, pasztillákat fognak gyártani
a további felhasználóknak, illetve cukrászdáknak.
forrás: vasarhely24.com/Szombat Mihály

Tájékoztató fogorvosi röntgenkészülékről
Az elmúlt napokban több lakossági megkeresés is érkezett Székkutas Községi Önkormányzathoz az Egészségházban található fogorvosi rendelőben lévő röntgenkészülékkel kapcsolatban.
Dr. Gheorghita Dorottya fogorvos a géppel kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adta:
Azért küldünk Szegedre pácienseket röntgenre, mert a helyi
röntgengép egy fog röntgenezésére alkalmas, a Szegeden található, viszont panoráma röntgen, így az összes fogról képes
egy alkalommal felvételt készíteni, ami azt jelenti, hogy sokkal
kisebb sugárterheléssel jár a betegeknek így megvizsgálni az
összes fogát, mintha egyesével minden fogra irányítanánk a
röntgensugarat.
Egyfogas röntgenfelvételt akkor készítünk, ha nehezebb
egy kezelés pl. gyökérkezelések alkalmával, vagy foghúzásnál,
ha görbült egy foggyökér, vagy ha a panoráma röntgenen nem

egyértelmű, hogy gyulladásban van-e egy fog, mert esetleg torzult a felvétel.
A sugárzás veszélyes, csak indokolt esetben használjuk a
röntgent.
Egyébként a panoráma röntgen azért is hasznos és szükséges
kiindulási röntgenként, mert ha esetleg van olyan terület, ahol
nincs is látható fog a beteg szájában, attól az állcsontban lehet
korábbról betört foggyökér, ami góc a szervezetben és el kell
távolítani. Ez az egyfogas röntgennel nem kimutatható. Csak a
panoráma röntgen alkalmas erre.
Továbbá a betegeket azért küldjük Szegedre, mert a Dentha
Bt. rendelkezik a területi ellátási kötelezettséggel, ők csinálnak
TB alapon/ingyenesen panoráma röntgent, (és szájsebészeti
beavatkozást is) ami máshol akár 8000 Ft is lehet. Így az is a
célunk azzal, hogy oda küldünk pácienst, hogy ne kelljen fizetni
az elkészült felvételért.
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„Nincs nagyobb öröm annál, hogyha az embereket taníthatjuk, fejleszthetjük egy szebb jövő érdekében”

Interjú Tembel Laurával, az Szegedi Tudományegyetem
magyar-történelemtanár szakos hallgatójával
Havonta 10 ezer forinttal támogatja az önkormányzat a felsőoktatásban
tanuló székkutasi diákokat. Lapunk
annak jár utána, hol tartanak most
tanulmányaikban az ösztöndíjasok,
hogyan telnek napjaik. Rovatunk e
havi interjúját Tembel Laura (23) ösztöndíjas kutasi egyetemi hallgatóval
készítettük el, akinek még két éve van
hátra a tanári diplomáig. Laurával a
tervekről, az eredményekről, a várakozásokról beszélgettünk.
K.Á.: Magyar-történelem szakos
tanárnak készülsz, miért éppen ezt a
szakot választottad?
A tanári pálya iránti érdeklődés már
egészen kiskoromban kialakult bennem, édesapámnak köszönhetően, aki
nemcsak pedagógusként, hanem vezetőként is megállta a helyét a székkutasi
intézmény élén 22 éven át. A történelem és a magyar irodalom
iránti szeretetem már általános iskolában kialakult bennem az
édesapám és az osztályfőnököm hatására. A kiemelkedő tanári
értékek, amit ők közvetítettek számomra felkeltették az érdeklődésem, így nem volt kérdés, hogy a gimnáziumban a humán
tagozatra jelentkezzek-e. Az egyetemi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem magyar-történelem középiskolai osztatlan tanárképzés szakon folytatom már négy éve.
K.Á.: Mennyi van még hátra?
Két év van vissza, és az a két év már gyakorlati lesz. Szeptembertől kezdődik a gyakorlat.
K.Á.: Miért pont ezt a pályát választottad azon túl, hogy
egy jó példát láttál magad előtt?
Igazából azt láttam, hogy egy pedagógus nagyon nagy befolyással tud lenni egy személy jövőjére, és úgy gondoltam, amikor ezt a pályát választottam, hogy valójában nincs nagyobb
öröm annál, hogyha az embereket taníthatjuk, fejleszthetjük
egy szebb jövő érdekében. Ez volt az a belső motivációm.
K.Á.: Hogyan esett a választásod erre a szakra?
Ez a két tárgy volt igazán az erősségem, ezáltal ebbe vetettem
bele magam jobban. Egyszerűen ez érdekelt leginkább.
K.Á.: Milyen volt a hospitálás, hogy érezted magad közben?
Igen. Az első benyomásom a hospitálással kapcsolatban, hogy
talán jobb lenne, hogyha már második évben elkezdenénk kijárni a gyakorló középiskolákba. Azt gondolom, úgy tanuljuk meg
leginkább azt, hogy hogyan is legyünk jó tanárok, hogyha élesben, a diákok között mozgunk, és ott teszik próbára a tudásunkat.
Az elején kívülállónak éreztem magam. Úgy vélem, hogy kicsit
későn dobnak bele minket a mélyvízbe, de jól éreztem magam
a kisgyerekekkel. A középiskolások távolságtartóak voltak, talán
leginkább azért, mert majdnem hasonló korúak vagyunk velük. A
kisgyerekekkel jobban megtaláltam a közös hangot.
K.Á.: Milyen terveid vannak a jövőre vonatkozóan? Hogyan képzeled el magad mondjuk öt- tíz év múlva?
Én 2022-ben kapom meg a diplomámat. Úgy gondoltam, hogy
ha a szívem két kedves tárgyával foglalkozom, akkor a mindennapjaim során elégedett leszek, viszont az egyetemi évek során
nyertem betekintést a rendszer és a tanárság árnyoldalaiba is.
Bár pontosan tudtam, hogy a tanári fizetés nem a legmagasabb,
reméltem, hogy ez az évek során változik, és ez a hivatás elnyeri
a méltó fizetségét. Azonban nem szomorkodom, ezzel a diplo-

mával rengeteg lehetőség lesz nyitva előttem, hiszen a tanári
végzettség feltételez a többi között egy fejlett kommunikációs
képességet, pedagógiai tudást. Mondjuk az olyan álláskörök,
amelyeknél ez elvárás, mint például a HR szakma, értékesítő,
mind nyitva állnak a frissen végzett pedagógusok előtt. Viszont
továbbra is felvillanyoz a tanítás gondolata, és mint említettem,
szeptembertől már kezdetét veszi a gyakorlat, amit nagyon várok. Reménykedem, hogy a jövőben rendeződik a pedagóguspálya helyzete, hiszen tényleg nincsen nagyobb öröm, mint az
emberek tanítása, fejlesztése.
K.Á.: Ha mégis tanárként helyezkednél el, hogyan képzelnéd el magad a szakmában?
Nagyon fontos, hogy harmóniában legyek önmagammal.
Fontos, hogyha belépek az osztályba, biztos legyek a tárgyi tudásomban. Emellett legyen egy olyan egészséges lelkem, hogy
úgy tudjak viszonyulni a gyerekekhez, hogya maximumot tudjam
belőlük kihozni. Ez azért is fontos, mert folyamatos interakcióban
van a pedagógus a diákokkal, akik, hogyha például kisebbek, akkor még képlékenyebb lélekkel rendelkeznek. Nagyon fontos a
folytonos türelem és persze a megfelelő szakmai tudás.
K.Á.: Mit gondolsz arról, hogy egy jó tanár példakép kell,
hogy legyen a fiatalabb generáció számára?
Fontosnak tartom, hogy egy jó példa legyen a fiatalok előtt.
Én egy középiskolában képzelem el magam. Ott nagyon sok
múlik azon, hogy egy-egy tárgyból milyen a tanár személyisége.
Ha még talán nem is szeretjük, mondjuk a matekot, nem mindegy, hogy milyen tanár tanítja az adott tárgyat. A tanár személye
rengeteget számít, és ha minden jól megy, szerethetővé tudja
tenni a tantárgyát.
K.Á.: Mit csinálsz szabadidődben? Már ha van persze, en�nyi tennivaló mellett.
A napjaim szerves részét képezi a sport, nagy szerelemem a
testedzés. Azért tartom ezt fontosnak, mert ebben a rohanó világban nekem ez jelenti az igazi kikapcsolódást. Nagy visszaigazolás volt számomra, amikor a családom és a barátaim bíztatására indultam a Szeged Szépe versenyen. 2019 decemberében
I. helyezést értem el fitnesz-modell kategóriában. Ez megerősítette bennem, hogy megvan a gyümölcse annak, ha az ember
foglalkozik önmagával. A testedzés tényleg kihat a lélekre!
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